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Orgelspel 
Opwekking 670 Op Hem rust mijn geloof 
Op Hem rust mijn geloof 
en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond uit de 
dood! 
Geen vreugde overtreft 
het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft geen 
waarde meer. 

 
Refrein 1: 
Bevrijd uit het duister 
mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen 
bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U. 

 
Verbonden als uw volk, 
verenigd in uw naam; 
één hoop, één Heer, 
één roeping om te gaan. 
Aanbiddend in uw huis, 
zien wij uw heerlijkheid 
en raakt uw Heil’ge Geest ons 
allen aan. 
 

Refrein 2: 
Laten we opstaan 
vol van Gods liefde, 
laat ons op weg gaan 
naar mensen in nood. 
Vertel Jezus’ boodschap 
aan heel de wereld, 
dat ieder wordt gered die Hem 
gelooft. 

 
En worden wij beproefd, 
help ons om in ons land 
te strijden voor gerechtigheid en 
eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, 
als wij de wedloop gaan; 
ons leven is gekruisigd met de 
Heer! 
 

Refrein 3: 
Uw rijk verbreidt zich 
in heel de wereld; 
wie kan bestrijden 
dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke 
tijden: 
‘Geen helse macht voorkomt; 
God bouwt zijn Kerk!’ 



En op die grote dag daalt neer, 
bij God vandaan, 
de heil’ge stad, het nieuw’ 
Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, 
aanbiddend voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en 
taal. 
 

Wat een bevrijding, machtige 
tijding: 
de Leeuw van Juda 
haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling 
voor heel de schepping 
van al wat is beloofd door Jezus’ 
komst! 

Opwekking 578 
U redde mij en riep mijn naam, 
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan, 
bekleed met uw gerechtigheid; 
o, Jezus, U redde mij. 
Met U verzoend, werd ik weer rein, 
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn. 
Nu ben ik vrij, volmaakt in U; 
o, Jezus, U redde mij. 
 
Refrein 1: 
Voor U mij maakte had U mij lief, Heer 
en werd ik door U gekend. 
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, o Heer. 
En U zocht mij en U kocht mij, 
U vergoot uw bloed voor mij. 
Een nieuwe schepping, naar uw 
evenbeeld, o Heer; 
U redde mij, U redde mij. 
 
Refrein: 
Voor U mij maakte had U mij lief Heer, 
en werd ik door U gekend. 
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, o Heer. 
En U zocht mij en U kocht mij, 
U vergoot uw bloed voor mij. 
Een nieuwe schepping, naar uw 
evenbeeld, o Heer; 
U redde mij, U redde mij. 



welkom en mededelingen 
Aanvangslied Liedboek 2013 Ps 98:1,3  
1    
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
3    
God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Lied Evangelische Liedbundel 168 Dank U voor deze nieuwe morgen 
1 
Dank U voor deze nieuwe morgen. 
Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

2 
Dank U voor alle goede vrienden. 
Dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 

3 
Dank U voor alle bloemengeuren. 
Dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held’re kleuren. 
Dank U voor muziek. 

4 
Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 

  



5 
Dank U dat U hebt willen spreken. 
Dank U, U hoort een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt 
breken 
met ons allemaal. 

6 
Dank U dat ons uw woord 
bewaarde. 
Dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 

7 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen. 
Dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Woorden van leven Rom 13:11-14 NBV 
Lofliederen:  
Opwekking 616 Houd me dicht bij U 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, 
Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t’rug naar U. 

 
 
 
 
 
 
Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 

 
Evangelische Liedbundel 343 Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam 
1 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt 
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde 
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder 
van uw heerlijkheid. 

2 
Heer, onze God, 
die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land 
met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, 
dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid 
en luister schenkt? 

  



3 
U komt ons, Heer, 
in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, 
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil 
in eeuwigheid! 

4 
Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt 
met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, 
heffen wij het aan: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam! 

 
Kindermoment 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing Ps 16 NBV  
Lied: Gez 314:1,3 Liedboek 2013 Here Jezus om Uw Woord  
1    
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

2    
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

3    
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Verkondiging: ‘Was ik maar verbonden – maar wat is er veel ruis op de lijn!’ 
 
Lied Opwekking 727 Ik val niet uit Uw hand 
Mijn God, ik kom naar U. 
Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig. 
 
  



De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 
Voor- en dankbeden (gezamenlijk Onze Vader) 
Orgelspel + Collecte voor kerk en diaconie 
 
Slotlied Liedboek 2013 103c:1,3,4 Loof de Koning heel mijn wezen 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

3    
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

4    
Snel vergaan de mensenkind'ren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
  



Wegzending 
Zegen afgesloten met Gezongen amen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk en beheer 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Actie Kerkbalans 2023 
Als het goed is heeft u inmiddels allemaal een Kerkbalansfolder via uw loper, 
per post of via de mail ontvangen. De eerste toezeggingen hebben we ook al 
ontvangen, waarvoor dank! 
U helpt de lopers enorm als u het antwoordformulier met uw toezegging 
voor 14 februari a.s. nog even door de brievenbus van de loper gooit. Het 
adres van de loper staat op de grote envelop geschreven door de loper. 
Mocht dat niet lukken heeft de loper er als het goed is ook op geschreven op 
welke datum hij/zij de antwoordenvelop bij u komt ophalen. 
Als u de Kerkbalans via de post of per email heeft ontvangen, willen we u ook 
vragen of u het antwoordformulier komende week wilt invullen en opsturen 
(al dan niet digitaal via www.hervormdaalsmeer.nl/kerkbalans). 
Mocht u om welke reden dan ook nog geen kerkbalansfolder hebben 
ontvangen of bent u hem kwijtgeraakt, schiet dan even één van de 
kerkrentmeesters aan of stuur een mailtje naar ezra.dorpskerk@gmail.com, 
we hebben namelijk nog een paar exemplaren liggen. 
Uw kerkrentmeesters 
  



Zorg voor mensen om ons heen 
In de laatste diaconie vergadering hebben wij gesproken over hoe wij als 
kerk mensen kunnen bereiken die het zwaar hebben in deze tijd .Het is vaak 
lastig om hulp op de goede plaatsen te krijgen. 
Wij willen daarom u als gemeente vragen om met ons mee te denken. Mocht 
u, of mensen in uw omgeving hulp nodig hebben (op wat voor manier dan 
ook) wilt u dat dan alstublieft aan ons doorgeven?  Er wordt discreet mee om 
gegaan.  
Bij ons vindt geen toetsing plaats. Wij willen helpen en dienen vanuit de 
boodschap van de Bijlbel. 
Zorg voor onze naaste!!  Wilt u meehelpen? Stuur een mail naar 
diaconiehva@gmail.com of geef het door aan één van de diaconieleden. 
Namens uw diaconie Greet van Leeuwen. 
 


